
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Kommunestyret 
Dato:  17.06.2021 
Tid:  09:00 – 14.15 
Sted:  Kultursalen 
Under ledelse av:  Ordfører Anette Musdalslien, Sp 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Medlem Anette Musdalslien   
Medlem Paul Kristian Lillelien   
Medlem Ole Kristian Klåpbakken   
Medlem Åslaug Enger Olsen   
Medlem Jon Arild Sagheim   
Medlem Ingvild Østeraas Hårstadhaugen   
Medlem Eystein Fære Forseth   
Medlem Jan Ole Helleberg   
Medlem Einar Einstad   
Medlem Hans Forrestad   
Medlem Hans Oddvar Høistad   
Medlem Jan Erik Kristiansen FO  
Medlem Helene Dypdal   
Medlem Heidi Kristiansen   
Medlem Jens Nikolai Høistad   
Medlem Stein Erik Skjelsvold   
Medlem Alfred Magnar Johansen   
Medlem Marit Dahle Johansen   
Medlem Viggo Haugen   
Medlem Randi Noreng   
Medlem Stig Audun Melbø   
Medlem Inge Bugge Knudsen   
Medlem Ola Svendsrud   
Varamedlem Yvonne Briton Denneche  Jan Erik Kristiansen 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer: 23 

 
Til stede fra administrasjonen:  

 Kommunedirektør Rannveig Mogren, Cathrine Furu, Marit B. Homb, Berit Brateng,  
Jon Sylte, Torbjørn Furuhaugen, Rigmor Myhre, Arne Letrud, Dag Vågsnes 

 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Sak 54 og 50 ble behandlet etter sak 45 
 
Delt ut i møtet:  

 -  

Orienteringer i forbindelse med sakene:  
 Om tertialrapporten, ved økonomisjef Marit B Homb  
 Om flomsikring Dørja, ved rådgiver Jon Sylte  
 Om digitaliseringsstrategi og kommune-CSIRT, ved assisterende kommunedirektør 

Cathrine Furu 

 
 Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 39/21   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 17.06.2021  
Sak 40/21   
 FASTSETTING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035  
Sak 41/21   
 DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - SLUTTBEHANDLING  
Sak 42/21   
 HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON  
Sak 43/21   
 RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024  
Sak 44/21   
 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021  
Sak 45/21   
 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 

30.04.2021  
Sak 46/21   
 OPPFØLGING AV VEDTAK - OM ARBEIDSGIVERSTRATEGI  
Sak 47/21   
 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS  
Sak 48/21   
 FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN  
Sak 49/21   
 SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-

26  
Sak 50/21   
 JUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  
Sak 51/21   
 PRINSIPPVEDTAK - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG 

BYGNINGSLOVENS KAP. 17 - REVISJON  
Sak 52/21   
 FLOMSIKRING DØRJA - PRIORITERING AV VIDERE ARBEID  
Sak 53/21   
 SKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP  
Sak 54/21   
 UTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT 

UTBYGGINGSGRUNNLAG  
Sak 55/21   
 DELTAKELSE I  LOKALDEMOKRATIPROSJEKTET 2021 -2023  
  
 



  

 
 
KS-39/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1733 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 17.06.2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
 Referatsakene tas til etterretning 
 
 
 
 
KS-40/21 
Ark.: 141 Arkivsaksnr.:
 20/800 
 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035  

 
Planutvalgets innstilling:  

 
1. Forslag til planprogram for revidering av Kommunedelplan for Skei (2022- 2035) 

fastsettes med hjemmel i pbl § 4-1 og § 12-9 med de endinger som framkommer i 
vedlegg 3, under forutsetning av at: 

2. Tekst om rolleforståelse og forslag til deltagere i – og en eventuell oppdeling av – 
referansegruppa tas inn i planprogrammet. 

3. Tekst om Politisk prosessgruppe og valgte representanter til Politisk prosessgruppe 
tas inn i planprogrammet. 

4. Mandatet til Politisk prosessgruppe godkjennes slik det står i saksframlegget. Som 
medlemmer, i tillegg til ordfører, velges følgende kommunestyremedlem fra hvert 
parti:  
 



  

 
 

 
Behandling: 
 
Forslag til deltakere i politisk prosessgruppe i punkt 4: 
 Paul Kristian Lillelien, Sp, forslo Ole Kristian Klåpbakken, Sp 
 Hans Høistad, Ap, foreslo Jan Erik Kristiansen, Ap 
 Randi Noreng, Bygdalista foreslo Viggo Haugen, Bygdalista 
 Fra ordfører: Inge Bugge Knudsen, MDG og Stig Melbø, Tverrpolitisk samlingsliste, er de 

eneste i sin gruppe i kommunestyret, og går inn i gruppen.  
 

Votering:  
Punkt 1-4 inkludert navneforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Forslag til planprogram for revidering av Kommunedelplan for Skei (2022- 2035) 
fastsettes med hjemmel i pbl § 4-1 og § 12-9 med de endinger som framkommer i 
vedlegg 3, under forutsetning av at: 

2. Tekst om rolleforståelse og forslag til deltagere i – og en eventuell oppdeling av – 
referansegruppa tas inn i planprogrammet. 

3. Tekst om Politisk prosessgruppe og valgte representanter til Politisk prosessgruppe 
tas inn i planprogrammet. 

4. Mandatet til Politisk prosessgruppe godkjennes slik det står i saksframlegget. Som 
medlemmer, i tillegg til ordfører, velges følgende kommunestyremedlem fra hvert 
parti:  
Ole Kristian Klåpbakken, Sp 
Jan Erik Kristiansen, Ap 
Viggo Haugen, Bygdalista 
Inge Bugge Knudsen, MDG  
Stig Melbø, Tverrpolitisk samlingsliste  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-41/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 18/2531 
 
DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - SLUTTBEHANDLING  

 
Planutvalgets innstilling:  

 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for 

Holsbakkan 1-6» ut fra foreliggende vedlegg i saken. 
2. Reguleringsbestemmelsenes § 3.4.b endres til: «Lekeplass i GP 1 skal være 

tilgjengelig for alle, og følge prinsippene om universell utforming.»  
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for 
Holsbakkan 1-6» ut fra foreliggende vedlegg i saken. 

2. Reguleringsbestemmelsenes § 3.4.b endres til: «Lekeplass i GP 1 skal være 
tilgjengelig for alle, og følge prinsippene om universell utforming.»  

 
 
 
 
KS-42/21 
Ark.: 144 Arkivsaksnr.:
 21/226 
 
HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON  

 
Planutvalgets innstilling:  

 
Vedlagte forslag til revidert hovedplan vann og avløp 2021 - 2030 vedtas. 
 
Årlige bevilgninger til investeringer og fastsetting av gebyrer tas ifb. med årlige budsjett-
behandlinger. 

 



  

 
Behandling: 
 
Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram følgende forslag til nytt punkt 2.  

«Kommunestyret forutsetter at det vurderes flere mulige alternativer for 
reservevann og framtidig vannforsyning på Skei enn regulering av 
Sjøsetervatnet/Nisjuvatnet. Det må synliggjøres hvilke løsninger som er aktuelle i en 
situasjon der dagens planreserve på Skei reduseres, holdes uendret eller utvides.» 

 
Inge Bugge Knudsen, MDG foreslo følgende:  
 

”Forslag 1:  
Kulepunkt 5. i Punkt 1.2:  På Skei er det behov for en ny vannkilde med kapasitet for 
framtidig ny bebyggelse som kan gi tilstrekkelig uttakskapasitet også i tørre år. Det er 
i et eget prosjekt vurdert flere alternative vannkilder. Det er så langt 2 prioriterte 
løsninger som har pekt seg ut: 1. Inntak i Nisjuvatnet 2. Inntak i Sjøsætervatnet For å 
sikre tilgang til vann i tørre perioder vil det bli behov for begrenset regulering av hhv 
Nisjuvatnet eller Sjøsætervatnet.  
 
samt  
 
Alternativ 1. vannkilde Nisjuvatnet og alternativ 2. vannkilde Sjøsetervatnet i planens 
punkt 6.3.2 tas ut av planen. 
 
Forslag til nytt punkt 2:  
 
Administrasjonen utreder andre alternativer for å sikre tilfredsstillende vannkapasitet 
og reservevannløsning. En antatt vekst i antall fritidsboliger på Skei skal ikke legge 
føringer for valg av alternativ løsning.» 

 
Votering:  

 Forslag fra Inge Bugge Knudsen om å stryke punkt i planen: Forslaget fikk 2 stemmer 
og falt.  

 Planutvalgets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme 
 Forslagene til nytt punkt 2:  

- Inge Bugge Knudsens forslag fikk 1 stemme, og falt. 
- Ole Kristian Klåpbakkens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

 
 
Vedtak: 
 



  

1. Vedlagte forslag til revidert hovedplan vann og avløp 2021 - 2030 vedtas.  
Årlige bevilgninger til investeringer og fastsetting av gebyrer tas ifb. med årlige 
budsjett-behandlinger. 

2. Kommunestyret forutsetter at det vurderes flere mulige alternativer for reservevann 
og framtidig vannforsyning på Skei enn regulering av Sjøsetervatnet/Nisjuvatnet. Det 
må synliggjøres hvilke løsninger som er aktuelle i en situasjon der dagens planreserve 
på Skei reduseres, holdes uendret eller utvides. 

 
 
 
 
KS-43/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 21/1574 
 
RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024  

 
Formannskapets innstilling:  

 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 
 
Behandling: 
 
Orientering om digitaliseringsstrategi og kommune-CSIRT, ved assisterende 
kommunedirektør Cathrine Furu.  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 
 
 
 
 



  

KS-44/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 21/1490 
 
ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021  

 
Formannskapets innstilling:  

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2021 tas til etterretning.  
 

2. Gausdal kommune melder seg inn i Kommune-CSIRT fra 1. juli 2021. Finansiering 
første år – kr. 49.000 er formannskapets tilleggsbevilgning, mens utgiftene for de 
kommende årene – med utgangspunkt i kr. 80.000 legges inn i budsjettet for 2022  og 
økonomiplan 2022-2025. 
 

3. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer: 
Plan-
omr Budsjettjustering  Tall i 1000 kr  

  Økt rammetilskudd korona-utgifter 2. halvår -1 131 
  Økt rammetilskudd, vaksinering korona 2. halvår -846 
  Økt rammetilskudd, knekkpunkt fastleger -98 

13 Økte koronautgifter 2. halvår - avsette til korona-buffer 1 131 
11 Økte utgifter til koronavaksinering 2. halvår 846 
11 Tilskudd til koronavaksinering 1. halvår - øremerket tilskudd -559 
11 Utgifter til koronavaksinering 1. halvår  559 
11 Økt basistilskudd fastleger, under knekkpunkt 98 

alle Kompensere planområdene for påløpte koronautgifter i 
perioden januar-april 1 729 

13 Redusere bufferpost - avsatte korona-utgifter -1 729 
1 Tilskudd til Kommune-Csirt IKS 49 

13 Redusere formannskapets tilleggsbevilgningspost  -49 
  Sum budsjettendringer - 

 
 
 
 
Behandling: 
 
I forbindelse med saken var det en orientering ved økonomisjef Marit B Homb  
 
Votering:  
Enstemmig vedtatt.  
 



  

 
Vedtak: 

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2021 tas til etterretning.  
 

2. Gausdal kommune melder seg inn i Kommune-CSIRT fra 1. juli 2021. Finansiering 
første år – kr. 49.000 er formannskapets tilleggsbevilgning, mens utgiftene for de 
kommende årene – med utgangspunkt i kr. 80.000 legges inn i budsjettet for 2022  og 
økonomiplan 2022-2025. 
 

3. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer: 
Plan-
omr Budsjettjustering  Tall i 1000 kr  

  Økt rammetilskudd korona-utgifter 2. halvår -1 131 
  Økt rammetilskudd, vaksinering korona 2. halvår -846 
  Økt rammetilskudd, knekkpunkt fastleger -98 

13 Økte koronautgifter 2. halvår - avsette til korona-buffer 1 131 
11 Økte utgifter til koronavaksinering 2. halvår 846 
11 Tilskudd til koronavaksinering 1. halvår - øremerket tilskudd -559 
11 Utgifter til koronavaksinering 1. halvår  559 
11 Økt basistilskudd fastleger, under knekkpunkt 98 

Alle Kompensere planområdene for påløpte koronautgifter i 
perioden januar-april 1 729 

13 Redusere bufferpost - avsatte korona-utgifter -1 729 
1 Tilskudd til Kommune-Csirt IKS 49 

13 Redusere formannskapets tilleggsbevilgningspost  -49 
  Sum budsjettendringer - 

 
 
 
 
KS-45/21 
Ark.: 200 Arkivsaksnr.:
 21/1577 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2021  

 
Formannskapets innstilling:  

 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2021 tas til etterretning. 
 
 
 



  

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Rapporteringen i henhold til finans- og gjeldsreglementet per 30.04.2021 tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
KS-46/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 21/1629 
 
OPPFØLGING AV VEDTAK - OM ARBEIDSGIVERSTRATEGI  

 
Formannskapets innstilling:  
 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar saken til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
KS-47/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 21/1153 
 
ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Forslag til oppstart av og tidsrammen for prosessen vedtas slik det går fram av 

saksframlegget under overskriften vurdering, punktene 1 og 2. 
2. Den politiske arbeidsgruppen består av følgende 4 kommunestyremedlemmer:  

-  
 
 
Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram dette forslaget:  
 
«Tjenesteutvalget oppnevnes som politisk arbeidsgruppe.»  
 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget til representanter til arbeidsgruppe:  
Einar Einstad, Sp og Paul Kristian Lillelien, Sp 
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget til representanter til arbeidsgruppe:  
Helene Dypdal, Ap og Viggo Haugen, Bygdalista 
 
Votering:  

 Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
 Punkt 2: Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Viggo Haugen.  

Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer.  
 
 
Vedtak: 

1. Forslag til oppstart av og tidsrammen for prosessen vedtas slik det går fram av 
saksframlegget under overskriften vurdering, punktene 1 og 2.  

2. Den politiske arbeidsgruppen består av følgende 4 kommunestyremedlemmer:  
- Einar Einstad, Sp  
- Paul Kristian Lillelien, Sp 
- Helene Dypdal, Ap 
- Viggo Haugen, Bygdalista 

 



  

 
 
 
 
KS-48/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 21/1631 
 
FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 

oppstart 1. september 2021.  
2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT 

koordinator/ungdomskontakt.  
3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 

andre faste medlemmer ved behov. Kommunedirektør oppnevner som følge av det 
evt. administrative representanter. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 

 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 
oppstart 1. september 2021.  

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT 
koordinator/ungdomskontakt.  

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. Kommunedirektør oppnevner som følge av det 
evt. administrative representanter. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
KS-49/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 21/1630 
 
SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Gausdal kommune slutter seg til samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 

Mjøsbyen 2022-26.  
2. Økonomiske forpliktelser som følge av avtalen blir innarbeidet i neste budsjett og 

økonomiplan. 
3. Gausdal kommunes representant i styringsgruppe og administrativ 

samarbeidsgruppe i Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker 
som er viktige for Gausdal kommune, som redegjort for i saken. 

4. Særskilte innspill om satsinger/prioriteringer fra Gausdal kommune: ___ 
 
 
 
Behandling: 
 
Åslaug Enger Olsen, Sp, satte fram dette forslaget til punkt 4:  
 
«Gausdal kommune vil særlig framheve viktigheten av samarbeidet om å utvikle 
bærekraftige og regionale reiselivsaktører.» 
 
 
Votering: 

 Punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  
 Punkt 4: enstemmig vedtatt med forslaget til Åslaug Enger Olsen  

 
 
Vedtak: 

1. Gausdal kommune slutter seg til samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 
Mjøsbyen 2022-26.  

2. Økonomiske forpliktelser som følge av avtalen blir innarbeidet i neste budsjett og 
økonomiplan. 



  

3. Gausdal kommunes representant i styringsgruppe og administrativ 
samarbeidsgruppe i Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker 
som er viktige for Gausdal kommune, som redegjort for i saken. 

4. Særskilte innspill om satsinger/prioriteringer fra Gausdal kommune:  
 
Gausdal kommune vil særlig framheve viktigheten av samarbeidet om å utvikle 
bærekraftige og regionale reiselivsaktører. 
 

 
 
 
 
 
KS-50/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.:
 18/1007 
 
JUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Tjenesteutvalget legges ned fra 1. juli 2021, og oppgavene blir fordelt slik:  

 
 Saker knyttet til tjenester går til formannskapet.  
 Dialogmøtene: Kommunestyret velger 6 kommunestyremedlemmer som tar 

ansvar for dialogmøtene med brukerrådene, jfr. dialogprosessen vedtatt i 
kommunestyret 29. august 2019.  
Følgende 6 kommunestyremedlemmer velges:  
-  
 

2. Gausdal kommune oppretter ved behov oppgaveutvalg etter kommunelovens § 
5-7. Utvalgene velges av kommunestyret for en gitt tidsperiode og arbeider i tråd 
med fastsatt mandat. Oppgaveutvalgene kan bestå av 5 representanter fra 
kommunestyret som velges blant kommunestyrets faste medlemmer, samt 
innbyggere. Representasjon vil variere utfra oppdragets natur og behov for 
kompetanse.  
 

 

 

 



  

Behandling: 
 
Viggo Haugen, Bygdalista satte fram dette forslaget:  
 
«Tjenesteutvalget opprettholdes.» 
 
Votering:  
Forslaget til Viggo Haugen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Tjenesteutvalget opprettholdes.  
 
 
 
 
KS-51/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 21/1096 
 
PRINSIPPVEDTAK - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 
KAP. 17 - REVISJON  

 
Formannskapets innstilling:  

 
Kommunestyret vedtar vedlagte «forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale» som 
kommunens prinsippvedtak i forhold til plan- og bygningsloven kap. 17 om 
utbyggingsavtaler. 
 
Behandling: 
 
Fra kommunedirektøren:  

Det er oppdaget en feil i saken «Prinsippvedtak bruk av utbyggingsavtaler»;  
I vedlegget «Forslag til revidert prinsippvedtak»: 
Del A/Innhold i utbyggingsavtale/A. Type tiltak pkt. 2: Siste del av setninga strykes:  
«(...) og framtidige avtaler som sikrer drift og vedlikehold». 
 
slik at setninga blir:  

a. Tilrettelegging av stier og skiløyper, skibruer, leikearealer, friområder og 
annen grøntstruktur. 

 



  

Eystein Fære Forseth satte fram dette forslaget til nytt punkt 2 
 
«Kommunestyret anmoder administrasjonen om at de henstiller grunneiere/utbyggere 
som inngår utbyggingsavtale, til at de avklarer framtidig drift og vedlikehold seinest når 
utbygginga er ferdig.»  

Votering:  
 Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 Forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar vedlagte «forutsetninger for bruk av utbyggingsavtale» som 

kommunens prinsippvedtak i forhold til plan- og bygningsloven kap. 17 om 
utbyggingsavtaler.  

2. Kommunestyret anmoder administrasjonen om at de henstiller grunneiere/utbyggere 
som inngår utbyggingsavtale, til at de avklarer framtidig drift og vedlikehold seinest når 
utbygginga er ferdig. 

 
 
 
 
 
KS-52/21 
Ark.: X53 Arkivsaksnr.:
 18/1276 
 
FLOMSIKRING DØRJA - PRIORITERING AV VIDERE ARBEID  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Kommunestyret vedtar å søke om tilskudd fra NVE for flomsikring av Dørja. Det søkes om 

samla prosjekt i henhold til mulighetsstudien.   
 

2. Totalkostnaden på 60 millioner kroner + mva innarbeides i budsjettene for 2022-24, 
herav egenandel 12 millioner kroner. 
 

3. Gjenstående midler fra tidligere innvilga tilskudd fra NVE brukes til videre prosjektering 
av tiltak, samt grunnundersøkelser ved aktuelt damsted for bunnlastsperre.  
 



  

4. Reguleringsarbeid for damsted for bunnlastsperre, masseavlagringsdam og atkomstveg 
igangsettes.  

 
 
 
 
Behandling: 

I forbindelse med saken var det en orientering ved rådgiver Jon Sylte.  

Stig Melbø, Tverrpolitisk samlingsliste, satte fram dette forslaget:  
«Punkt 4 strykes.» 

Votering:  

 Punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  
 Punkt 4: Stig Melbøs forslag ble vedtatt med 12 stemmer mot 11 stemmer. 

 

 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å søke om tilskudd fra NVE for flomsikring av Dørja. Det søkes om 

samla prosjekt i henhold til mulighetsstudien.   
 

2. Totalkostnaden på 60 millioner kroner + mva innarbeides i budsjettene for 2022-24, 
herav egenandel 12 millioner kroner. 
 

3. Gjenstående midler fra tidligere innvilga tilskudd fra NVE brukes til videre prosjektering 
av tiltak, samt grunnundersøkelser ved aktuelt damsted for bunnlastsperre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KS-53/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.:
 21/831 
 
SKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP  

 
Formannskapets innstilling:  

 
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte gjennomføringsavtale med Innlandet 

fylkeskommune om skibru over Skeisvegen, og Gausdal kommune påtar seg ansvaret 
som eier av brua.  
 

2. Det er en forutsetning at vedlagte avtale med Skeikampen Pluss BA og representant for 
grunneierne i utbyggingsavtala underskrives av partene.  
 

3. Avtalene underskrives av kommunedirektøren.  
 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte gjennomføringsavtale med Innlandet 

fylkeskommune om skibru over Skeisvegen, og Gausdal kommune påtar seg ansvaret 
som eier av brua.  
 

2. Det er en forutsetning at vedlagte avtale med Skeikampen Pluss BA og representant for 
grunneierne i utbyggingsavtala underskrives av partene.  
 

3. Avtalene underskrives av kommunedirektøren.  
 
 
 
 
 
KS-54/21 
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UTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT 
UTBYGGINGSGRUNNLAG  

 
Formannskapets innstilling:  

 
 Gausdal kommune søker Innlandet fylkeskommune om tilskudd i 2021 til etablering 

av bredbånd i følgende prosjektområde uten grunnlag for kommersiell etablering: Li-
Svingvoll. 

 Det kommunale bidraget finansieres med tidligere avsatt kr. 400.000,- til 
bredbåndsprosjekter og kr. 3.600.000,- fra disposisjonsfond. 

 
 
 
Behandling: 
 
I e-post av onsdag 16. juni 2021 til kommunestyret fra kommunedirektør ble følgende 
tilleggsopplysninger gitt:  

 
«Etter avtale med ordfører sendes dette som e-post til kommunestyret, og her er 
tilleggsopplysninger til kommunestyret i forbindelse med saken om bredbånd. 
Det blir sagt mer om dette i møtet, og det er selvfølgelig anledning til å stille 
spørsmål.  
 
Oppfølging etter innlevering av søknaden mandag kveld til Innlandet fylkeskommune, 
om tilskudd til utbygging av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag i 
Gausdal.  
 
Vedlagt ligger den økonomiske oppstillingen som ledsaget søknaden vår til IFK. Som 
dere kjenner til, har vi i Bredbåndsprosjektet i Lillehammer-regionen, engasjert 
ytterligere kompetanse nå i innspurten for best mulig kvalitetssikring ifm innlevering 
av søknader for Gausdal og Øyer innen fristen 14. juni som IFK hadde satt for søknad 
om statlig tilskudd til utbygging i områder uten kommersielt grunnlag.  
 
Enkeltelementene: 

 Konsulentens totale anslag for prosjektområdet Li-Svingvoll ligger på antatt 
utbyggingskostnad kr. 15.075.000,-. Dette er kr. 535.000,- lavere enn vårt 
anslag som lå til grunn for saksfremstillingen til behandlingen i 
formannskapet. Dette henger i hovedsak sammen med noe grensejustering 
for området samt vurdering av antall husstander som faktisk vil måtte kunne 
få fremføring av fiber. 

 Basert på konsulentenes erfaring og vurdering av fremdriften i denne typen 
prosjekter, har vi lagt inn en forventning - og dermed vår 
finansieringsforpliktelse - fordelt på 2022 og 2023. Beslutning om tilstrekkelig 



  

egenandel må likefullt fattes ifm innlevering av søknaden. Fordelingen i 
søknaden er et budsjett for i hvilke kalenderår vi kan påregne hvor store 
kostnader. 

 Basert på konsulentens best kvalifiserte antakelse, vil vår kommunale 
forpliktelse for prosjektområdet Li-Svingvoll utgjøre kr. 2.500.000,-. Dette er 
ca kr. 1.500.000,- lavere enn vi tidligere har anslått. Dette skyldes i hovedsak 
tidligere nevnte grensejusteringer og antall husstander samt en relativ økt 
økonomisk byrde på husstandene (den er fremdeles antatt å utgjøre kr. 
10.000,- i absolutte kroner) for fremføring av fiber. Totalkostnaden for 
husstandene vil bli høyere fordi tilknytningskostnaden fra leverandøren typisk 
kan utgjøre mellom kr. 3.000,- og 6.000,- pr husstand som velger å tegne 
bredbåndsabonnement.  

 
Har Gausdal kommune så "spart" kr. 1.500.000,-? 
Nei, det har vi ikke nødvendigvis. Reduksjonen er i utgangspunktet teoretisk og 
fremkommet ved at vi har engasjert ytterligere kompetanse som basert på sin 
erfaring, kommer til et lavere anslag enn vi gjorde i saksfremstillingen. Den faktiske 
kostnaden for prosjektet, får vi først dersom kommunestyret velger å stadfeste 
innstillingen fra formannskapet om en søknad til IFK samt vår forpliktelse til å bidra 
med tilstrekkelig egenandel. Dersom tilbudene gjennom anbudsprosessen ligger 
høyere enn våre anslag i søknaden, vil vi være underfinansiert og må da fatte 
ytterligere bevilgningsvedtak.  
 
Kan vi la være å fatte bevilgningsvedtak nå og likevel få frem søknad til behandling 
hos IFK for 2021? 
Nei, det kan vi ikke. Selv om konsulentens vurdering er at prosjektet genererer 
inngående fakturaer først i 2022 og 2023, krever likefullt IFK at det er gjort et gyldig 
bevilgningsvedtak i søknadsåret. Søknadsåret er i dette tilfellet, 2021. 
 
Hvilken konsekvens har denne gjennomgangen for behandlingen av bredbåndssaken i 
kommunestyret? 
Formannskapet hadde en del prinsipielle momenter som ble ført frem under sin 
behandling av saken. Grunnlaget for disse er nok ikke endret med opplysningene 
over: Systemet for stimulering til etablering av bredbånd i områder uten kommersielt 
grunnlag, påfører geografisk store spedbygde kommuner en relativt tyngre 
økonomisk byrde enn tilfellet er for geografisk mindre spredtbygde kommuner. Og 
Gausdal er fremdeles Robek-kommune med de konsekvenser det fører med seg for 
nødvendig prioritering av økonomisk styring og finansiering av lovpålagte tjenester.» 
 

 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram dette forslaget:  
 
1. «Gausdal kommune søker grunnet kommunens økonomiske situasjon, ikke om tilskudd til 

etablering av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag i 2021.  



  

2. Saken tas opp til ny vurdering i forbindelse med budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.» 

 
 
Votering:  
Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Paul Kristian Lillelien. Forslaget til Paul Kristian 
Lillelien ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer.  
 
 
 
Vedtak: 
1. Gausdal kommune søker grunnet kommunens økonomiske situasjon, ikke om tilskudd til 

etablering av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag i 2021.  
2. Saken tas opp til ny vurdering i forbindelse med budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.  

 
 
KS-55/21 
Ark.: 401 Arkivsaksnr.:
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DELTAKELSE I  LOKALDEMOKRATIPROSJEKTET 2021 -2023  

 
Ordfører legger fram saken med  følgende forsalg til  
 

vedtak: 
 

1. Gausdal kommune søker om å delta i et lokaldemokratiprosjekt med utgangspunkt i 
ambisjoner og målsettinger som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. 

2. Kommunedirektøren utformer den endelige søknaden til kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Gausdal kommune søker om å delta i et lokaldemokratiprosjekt med utgangspunkt i 
ambisjoner og målsettinger som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. 

2. Kommunedirektøren utformer den endelige søknaden til kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 


